ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

Nr……………../………………….2016.

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 04.01.2015 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a
şedinţei de îndată a Consiliului Local Victoria din data de 05.01.2015 ora
15,30.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentele
bugetelor Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei nr.2
și anexei nr. 3 la H.C.L nr. 164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea regulamentului
de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a condițiilor
de participare, a bibliografiei și a caietului de obiective, în vederea ocupării postului
de director la Casa de Cultură Victoria.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI de îndată din 05.01.2016

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentele
bugetelor Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 și
anexei nr. 3 la H.C.L nr. 164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea regulamentului de
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a condițiilor de
participare, a bibliografiei și a caietului de obiective, în vederea ocupării postului de
director la Casa de Cultură Victoria
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 22.01.2016 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data de 28.01.2016 orele 19.00.

I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren
de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei
Cristian - Vasile pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial
SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 şi 1A.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie
publică a terenului în suprafaţă de 6.000 mp situată în str.Chimiştilor cu destinaţia
prestari servicii.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare pentru Or.Victoria începând cu data de
01.01.2016.
Proiect de Hotărâre nr.-5- Cu privire la acordarea către dl.Bogdan Viorel a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1510/07.04.1997 pentru terenul de 25
mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630
situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.8, către d-na Mihăilă
Viorica.
Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial
SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX .
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL
nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de
persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de
persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria.

Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru
închirierea terenului de handbal situat în incinta Bazei Sportive – bun ce aparţine
domeniului public.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de concesiune nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile
Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile contractante a
art.3 Cap.III – termenul contractului.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în

statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a
numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe anul 2016 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi
Legea 276/2010.
III.- PROBLEME DIVERSE

1. – Adresa nr. 81/819/21.01.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Barbat” cu privire
la analizarea situației existente la această unitate școlară datorită scăderii numărului de
elevi sub 300 și a imposibilității de a mai funcționa cu personalitate juridică în anul 20162017.
2. - Informarea nr. 13/515/14.01.2016 a SC Parc Industrial SRL cu privire la
suma debitele restante provenind din neplata facturilor pentru apă-canal, în perioada
2013-2015.
3. – Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 81/04.09.2014 a Curtii de Conturi Brasov.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din 28.01.2016

I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren
de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei
Cristian - Vasile pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial
SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 şi 1A.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie
publică a terenului în suprafaţă de 6.000 mp situată în str.Chimiştilor cu destinaţia
prestari servicii.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare pentru Or.Victoria începând cu data de
01.01.2016.
Proiect de Hotărâre nr.-5- Cu privire la acordarea către dl.Bogdan Viorel a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1510/07.04.1997 pentru terenul de 25
mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630
situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.8, către d-na Mihăilă
Viorica.
Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial
SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX .
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL
nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de
persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de
persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru
închirierea terenului de handbal situat în incinta Bazei Sportive – bun ce aparţine
domeniului public.

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de concesiune nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile
Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile contractante a
art.3 Cap.III – termenul contractului.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în

statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a
numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe anul 2016 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi
Legea 276/2010.

III.- PROBLEME DIVERSE

1– Adresa nr. 81/819/21.01.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” cu privire la
analizarea situației existente la această unitate școlară datorită scăderii numărului de elevi
sub 300 și a imposibilității de a mai funcționa cu personalitate juridică în anul 2016-2017.
2 - Informarea nr. 13/515/14.01.2016 a SC Parc Industrial SRL cu privire la
suma debitele restante provenind din neplata facturilor pentru apă-canal, în perioada
2013-2015.
3– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia
nr. 81/04.09.2014 a Curtii de Conturi Brasov.
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